Ukkel, 31 maart 2018

Betreft:

Aangepaste jaarkalender voor het laatste trimester en start schooljaar
2018-19

Geachte leerling
Geachte ouder

Hieronder vindt u de aangepaste jaarkalender voor het laatste trimester van dit
schooljaar en de opstart van het schooljaar 2018-19.
Met beleefde groeten
Elfi De Boos
Waarnemend directeur
April
ma 02

Start lentevakantie (t/m zo 15/4)

za 21

Opencampusdag 14.00-17.00 u: allerlei workshops en doe-activiteiten,
frietjes eten en iets drinken. Neem vooral je familie mee en
neven/nichten die in het 5de of 6de leerjaar van de lagere school zitten.

ma 30

Facultatieve vrije dag (= vrijaf)

Mei
di 01

Dag van de Arbeid – vrijaf

do 03

6 ASO OC presentatie

ma 07

Start GWP 4de jaar Oostende en 6de jaar Valencia

do 10

Hemelvaart (vrijaf)

vr 11

Hemelvaart (vrijaf)

ma 21

Pinkstermaandag (vrijaf)

Juni
vr 01

Rapport DW 4

woe 06

6 ha GIP presentatie met externe jury 8.30 u – 14.00 u
6 Ka GIP presentatie met externe jury 8.30 u – 14.00 u
7 Ka GIP presentatie met externe jury 18.00 u - 19.30 u

vrij 08

Start examens

vr 22

Einde examenperiode

ma 25

leerlingen blijven thuis (Deliberatie 1-2)

di 26

leerlingen blijven thuis (Deliberatie 6-5)

woe 27

leerlingen blijven thuis (Deliberatie 3-4)
6 ASO, 6 Ha, 7 Kantoor: Proclamatie om 19.00 u met nadien receptie

do 28

Inkijken examens volgens aangepast rooster 10.00 u – 12.00 u
Oudercontact met rapport 1-2-3-4-5 en 6 Ka 16.30 u – 19.30 u

vrij 29

Iddink boekenfonds inleveren van gehuurde boeken volgens planning
9.00 u – 11.00 u

Za 30

Start Zomervakantie

Augustus
Woe 29

Eventuele herexamens

Do 30

Eventuele herexamens

September
Ma 03

Start schooljaar 2018-19
1ste jaar: ontbijt
2-3-4-5-6-7de jaar: elke klas blijft de eerste twee lesuren bij de titularis.
Vanaf het 3de lesuur volgt elke klas zijn gewone uurrooster.
Boeken van Iddink afhalen per klas volgens een rooster.

